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PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY NAVŠTÍVIL NOVÉ HRADY
V úterý 27. června dopoledne jsme na no-

vohradském náměstí přivítali vzácnou návště-
vu. Přijel prezident republiky Václav Klaus
s paní Livií, v doprovodu hejtmana Jihočeské-
ho kraje a jeho paní.

Po krátkém přivítání se s občany si nechal
pan prezident v krátkosti představit město a
uspořádal malou autogramiádu. Navštívil rad-
nici, kde se pozdravil se zastupiteli a radními
při malém občerstvení. Cestou na zámek se
také zastavil v kostele sv. Petra a Pavla.

V Akademickém a univerzitním centru si
prohlédl vědecká a studijní pracoviště a vyfo-
tografoval se se současnými obyvateli na zá-
meckých schodech.

Více fotografií z návštěvy prezidenta naj-
dete uvnitř tohoto vydání Novohradského
zpravodaje. -red-

ŘEZBÁŘSKÉ
SYMPOZIUM

Dvoutýdenní mezinárodní set-
kání

uměleckých řezbářů
v zámeckém parku

22.7. - 6.8.2006

Novohradské
znění 2006

mezinárodní folkový festival
s alikvotní scénou

14. - 16.7.
hradní nádvoří

zámek,,kostel, kinosál

Zápis z 9. schůze rady města
ze dne 15. 5. 2006

� 1. Žádost o změnu dopravního značení
Rada projednala žádost pana Jana Vohosky
o provedení změny dopravního značení,
spočívající ve vyznačení zákazu zastavení
před domem čp. 13 z důvodu nutnosti za-
jišťování zásobování. Rada pověřila TSM
prověřením možnosti úpravy dopravního
značení tak, aby mohlo dojít k umožnění
zásobování provozoven na náměstí a v pří-
padně možnosti provést příslušnou změnu
značení.
V souvislosti s tímto bodem rada dále
projednala změnu dopravního značení před
domem čp. 45 (Pekařství M. Vondrové)
z důvodu zásobování. Rada pověřila TSM
prověřením možnosti úpravy dopravního
značení na požadovaném místě pro zásobo-
vání pekařství a v případě možnosti pověřuje
TSM provedením příslušné změny značení.

� 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hos-
podaření
Rada byla seznámena s obsahem „Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města
Nové Hrady za rok 2005“. Z výsledku kon-
troly je patrno, že nebyly zjištěny chyby a

nedostatky (dle §10 odst. 3 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb.). Rada vzala obsah zprávy
na vědomí a postoupila ji k projednání za-
stupitelstvu.

� 3. Návrhové parametry ČOV Nové Hrady
Rada byla seznámena s informačním dopi-
sem VaK JČ ve věci parametrů rekonstruo-
vané čistírny odpadních vod. Z vyjádření je
patrné, že nová kapacita ČOV bude o cca
30 % vyšší, takže umožní i případné napo-
jení Štiptoně, Byňova, Jakule a firmy
HBSW. Rada vzala obsah sdělení na vědo-
mí a pověřila starostu dalším jednáním s fir-
mou HBSW ve věci čištění splaškových a
průmyslových vod z výroby balené vody.

� 4. Protokol  o předání a převzetí díla
Rada byla seznámena s ukončením opravy
střechy staré budovy mateřské školy v No-
vých Hradech. Rada vzala na vědomí infor-
maci o ukončení prací a předání díla.

� 5. Seminář duchovní hudby Convivium
2006
Rada obdržela informační zprávu Jiřího Ho-
diny o pořádání letního semináře duchovní
hudby Convivium 2006 v Nových Hradech.
Součástí zprávy je i žádost o spolufinanco-
vání akce. Rada souhlasila s pořádáním se-
mináře a konstatovala, že z rozpočtu města
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NÁVŠTĚVA  VÁCLAVA  KLAUSE  VE  FOTOGRAFIÍCH

V úterý 27. června 2006 dopoledne
navštívil prezident republiky

Václav Klaus s paní Livií,
v doprovodu hejtmana Jihočeského

kraje a jeho paní Nové Hrady.
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je možné na pořádání tohoto semináře uvol-
nit maximálně 10 tis. Kč.

� 6. Povolení výjimky
Rada byla seznámena s rozhodnutím Kraj-
ského úřadu o udělení výjimky pro užívání
krmiv na vyjmenovaných rybnících Rybář-
ství Nové Hrady. Rada vzala obsah roz-
hodnutí na vědomí a neměla k němu připo-
mínek.

� 7. Sdělení k žádosti – nebytové prostory
objektu čp. 396
Rada projednala odpověď Policie ČR Sprá-
vy JK České Budějovice ke sdělení města
ve věci nájemní smlouvy na prostory býva-
lé celnice užívané rakouskou stranou. Ze
sdělení je patrno, že Policie ČR má možnost
hradit pouze nájemné v místě a čase obvyk-
lé a ne ve výši, ve které bylo nájemné hraze-
no dříve rakouskou stranou. Rada bere na
vědomí sdělení Policie ČR a i přesto, že jej
chápe, vyjádřila s ním svůj nesouhlas.

� 8. Žádost o přiznání stipendia
Rada projednala žádost ZUŠ Trhové Sviny
o vyplacení stipendií. Rada souhlasila s vý-
platou stipendií dle předloženého návrhu.

� 9. Připomínky k veřejné vyhlášce
Rada byla seznámena s dopisem pana Jaro-
slava Švestky, vyjadřující názor, k veřejné
vyhlášce řešící zábor veřejného prostran-
ství. Součástí dopisu je i žádost o poskytnu-
tí informace o výtěžku ze záboru
prostranství. Rada konstatuje, že platnost
této vy hlášky je již od roku 1998, kdy byla

schválena zastupitelstvem města, v roce
2004 byla zastupitelstvem města schválena
novela této vyhlášky. Hlavním cílem vy-
hlášky nebylo naplnění městského rozpoč-
tu, ale zavedení určitého řádu ve využívání
veřejného prostranství a zajištění průchod-
nosti chodníků v souladu s předpisy řešící-
mi tuto problematiku. Rada si nicméně
uvědomuje, že při dlouhodobém využívání
veřejných prostranství toto může být fi-
nančně dosti náročné, a proto se rozhodla,
že na některém z příštích jednání zastupitel-
stva předloží návrh změny příslušné vy-
hlášky ve smyslu úpravy cen při
dlouhodobém využívání veřejného pros-
tranství.

� 10. Vyúčtování nákladů
Rada byla seznámena s vyúčtováním nákla-
dů na účast pana Rudolfa Rusiňáka na Me-
zinárodní veteraniádě – Lipsko. Rada
souhlasila s úhradou nákladů formou pří-
spěvku. Rada děkuje panu Rusiňákovi za
řádnou a úspěšnou reprezentaci města.

� 11. Smlouva o spolupráci
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
mezi městem Nové Hrady a Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu. Smlouvou je
řešeno poskytnutí příspěvku ve výši 100
tis. Kč městu Nové Hrady. Finanční pros-
tředky jsou určeny zejména na tisk propa-
gačních materiálů, na kterých bude uveden
jako sponzor informačního centra Nové
Hrady ČEZ – elektrárna Temelín. Zodpo-
vědnost za plnění smluvních podmínek
nese paní Martina Kolářová, kterou rada
pověřila zajištěním plnění podmínek
smlouvy. Rada souhlasila s obsahem

smlouvy a pověřila starostu jejím podpi-
sem.

� 12. Stav vyzimovaných včelstev
Rada byla seznámena se stavem vyzimova-
ných včelstev u členů Základní organizace
Českého svazu včelařů Nové Hrady. Rada
sdělila zástupcům ZO ČSV, že je připrave-
na pomoci v nastalé situaci například navý-
šením příspěvku na nákup včelstev
z rozpočtu města. V současné době je pro
ZO ČSV vyčleněna v rozpočtu města částka
18 tis. Kč. Rada vzala informaci o stavu
včelstev na vědomí a postoupila ji k projed-
nání zastupitelstvu, kdy rada doporučí
schválit navýšení příspěvku ZO ČSV Nové
Hrady.

� 13. Nabídka prací
Rada projednala cenovou nabídku Českého
svazu ochránců přírody Nové Hrady na vy-
čištění a údržbu náhonu vodopádu v Terezi-
ině údolí. Celkově jsou práce kalkulovány
ve výši 20 tis. Kč. Rada souhlasila s objedná-
ním a provedením těchto prací v navrženém
rozsahu.

� 14. Stanovisko E.ON České Budějovice
Rada projednala stanovisko E.ON Distribu-
ce a.s. České Budějovice ve věci navýšení
příkonu k objektu kuželny v Nových Hra-
dech. Rada pověřila místostarostu podpi-
sem předložené smlouvy.

� 15. Znovuzvolení do funkce přísedícího
Rada projednala žádost Okresního soudu
České Budějovice o znovuzvolení do funk-
ce přísedící pro Okresní soud. Rada doporu-
čila zastupitelstvu prodloužit mandát
přísedící soudu paní Evě Stráské.

Z jednání rady města

Zápis z 10. schůze rady města
ze dne 29. 5. 2006

� 1. Rozpis nákladů na provoz parkoviště
Rada opětovně projednala rozpis nákladů
na zavedení systému placeného parkování
na náměstí Republiky v Nových Hradech
panem Janem Markem. Upravené náklady
na zajištění provozu jsou kalkulovány ve
výši cca 74 tis. Kč. Jedná se zejména o ná-
klady spojené s vybavením zaměstnanců
ochrannými a pracovními pomůckami, pla-
ty zaměstnanců ad. Tato kalkulace byla
předložena jako podklad pro jednání o vzá-
jemném finančním vypořádání platné do-
hody o provozu placeného parkoviště na
náměstí Republiky. Rada konstatovala, že
tato výše je nepřijatelná a jako svůj protiná-
vrh nabízí panu Markovi, jako finanční vy-
rovnání za okamžité ukončení platné
dohody, úhradu 30 tis. Kč vč. DPH.
V souvislosti s tímto bodem rada dále jedna-
la o dalších vhodných plochách pro zřízení
parkovacích ploch pro osobní automobily.
Rada pověřila místostarostu zajištěním ce-
nové kalkulace na rozšíření parkoviště
v prostoru „za Statkem“.

� 2. Vyhodnocení provozování za r. 2005
Rada byla seznámena se zprávou VaK JČ o
vyhodnocení provozu na vodohospodář-
ském majetku v roce 2005. Ze zprávy je pa-

trné, že hospodaření skončilo přebytkem ve
výši 36 tis. Kč, do hospodaření však nejsou
započteny zvýšené náklady na odstraňová-
ní poruch a negativní dopad snížené fak-
turace, což bylo kompenzováno zapojením
neodvedeného nájemného ve výši 400,-
tis. Kč. Odvedené nájemné společností VaK
JČ do rozpočtu Města tak nečinilo očekáva-
ných 800,- tis. Kč, nýbrž pouze 436,- tis. Kč

� 3. Žádost o změnu usnesení rady města
Rada projednala žádost ředitele Ústavu sys-
témové biologie JU, RNDr. Dalibora Štyse
o změnu usnesení zastupitelstva města ve
věci prodeje pozemků Družstvu solárních
stavitelů. Pan ředitel žádá o změnu usnesení
tak, aby bylo možné pozemky prodat Spo-
lečnosti solárních stavitelů s.r.o. Rada po-
stoupila žádost k projednání zastupitelstvu
a doporučila zastupitelstvu schválit změnu
usnesení s tím, že se mění pouze nabyvatel
a ostatní podmínky prodeje zůstávají v plat-
nosti.

� 4. Vícepráce – Český dům
Rada byla seznámena se soupisem vícepra-
cí při provádění rekonstrukce klubovny
v Českém domě na bytovou jednotku. Jedná
se o vícepráce spojené zejména s nutnou
úpravou elektroinstalace v promítací kabi-
ně a úpravou zvonkového panelu u hlavní-
ho vchodu. Celkově jsou vícepráce

kalkulovány ve výši cca 5 tis. Kč bez DPH.
Rada souhlasila s úhradou těchto vícenák-
ladů.

� 5. Stav komunikace Údolí-Hlinov a pří-
stupové komunikace ke státnímu hradu
Rada projednala za účasti pana Rouleho
jeho podnět ve věci stavu komunikace na
České Budějovice v úseku Údolí - Hlinov a
dále ve věci rozebrání kamenné dlažby na
přístupové komunikace ke st. hradu. Rada
pověřila Ing. Kříhu zasláním dopisu SÚS
České Budějovice s upozorněním na
neuspokojivý stav komunikace Nové Hrady
- České Budějovice v úseku Údolí - Hlinov a
na neprovedení odvodnění komunikace na
Jakuli, pročištění stok v Nakolicích a stok
podél komunikací všeobecně. Rada dále po-
věřila ředitele TSM, aby zajistil zpětné
položení kamenné dlažby na přístupové ko-
munikaci ke st. hradu.

� 6. Zaškolení obsluhy a užívání zařízení
kotelny
Rada byla seznámena s obsahem dopisu
Stavební poradny, ve kterém je město in-
formováno o potřebě zajištění a zaškolení
obsluhy provozních zařízení v Rezidenci.
Rada pověřila starostu Ing. Štangla jedná-
ním se zástupci Rezidence Nové Hrady a.s.
v dané věci. pokračování na str. 3

pokračování ze str. 1
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� 7. Nabídka prodeje lesa
Rada obdržela nabídku paní Bohumily Bo-
čanové na odprodej lesa městu Nové Hrady.
Jedná se o lesní porost v k.ú. Nakolice.
Rada byla seznámena s doporučujícím sta-
noviskem lesního správce a pověřila ho za-
jištěním odhadu nabízeného majetku.

� 8. Oznámení o zahájení plaveckého vý-
cviku, poskytnutí dotace
Rada byla seznámena s žádostí ředitele ZŠ
o poskytnutí dotace na dopravu žáků na pla-
vecký výcvik v roce 2006/2007. Rada roz-
hodla o tom, že příspěvek na plavecký
výcvik bude pro šk. rok 2006/2007 zacho-
ván ve výši 35 Kč na žáka a lekci, tzn. jeho
výše bude shodná s předchozím obdobím.

� 9. Žádost o koupi a pronájem pozemků
Rada projednala žádost manželů Karla a
Vladimíry Kovářových o prodej pozemku
p.č. 1441/2 a 662 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Jedná se o pozemky navazující na
objekt bývalého motorestu v Údolí, který je
ve vlastnictví žadatelů. Rada nedoporučuje
prodej s ohledem na existenci sítí a doporu-
čuje pronájem za cenu 1 Kč/m2 a rok na
dobu 5 let s výpovědní lhůtou jednoho roku
a možností automatického prodloužení ná-
jmu.

� 10. Oznámení o prodeji pozemku Pod
Zámeckým
Rada byla seznámena s oznámením pana
Carola Podhory a Lenky Maršálkové o zá-
měru prodat pozemek p.č. 311/20 v k.ú.
Nové Hrady s rozestavěnou stavbou. Z kup-
ní smlouvy mají majitelé nemovitostí v síd-
lišti Pod Zámeckým povinnost nabídnout
městu Nové Hrady přednostně nemovitost
k odkupu. Rada konstatovala, že v současné
době nemá zájem ani dostatek volných
finančních prostředků na nákup této nemovi-
tosti. Rada rozhodla o tom, že vydá souhlas
k převodu nemovitosti za podmínky úhrady
poskytnuté slevy ve výši 100 tis. Kč. Rada
postupuje oznámení o záměru prodat poze-
mek p.č. 311/20 v k.ú. Nové Hrady s rozesta-
věnou stavbou k projednání zastupitelstvu.

� 11. Žádost o pronájem pozemku před
provozovnou

Rada projedla žádost pana Pavla Bendla o
svolení k umístění laviček před provozov-
nou pizzerie. Rada souhlasila s umístění la-
viček za předpokladu kladného vyjádření
stavebního úřadu a pověřila tajemníka za-
jištěním vyměření poplatku po úpravě vy-
hlášky o místních poplatcích. Rada
upozorňuje nájemce na nutnost dodržování
nočního klidu.

� 12. Oznámení o přidělení grantu
Rada byla seznámena s oznámením Jihoče-
ského kraje o poskytnutí grantů na projekty
„Cyklostanice Udolí u Nových Hradů, la-
vičky, odpadkové koše NPP Tereziino
Údolí“, „Protipovodňová opatření – proti-
povodňová ochrana jihovýchodní části
obce Byňov“ a „Oprava školní naučné stez-
ky“. Rada pověřila tajemníka a paní Šebelo-
vou řádným zajištěním grantů.

� 13. Rozhodnutí o kácení dřevin rostou-
cích mimo les
Rada projednala rozhodnutí MěÚ Nové
Hrady o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o kácení 1 ks břízy v k.ú.
Obora. Součástí rozhodnutí je i nařízení
provedení náhradní výsadby. Rada neměla
k vydanému rozhodnutí připomínek.

� 14. Nedělní trh
Rada projednala žádost Novohradské ob-
čanské společnosti o povolení Nedělního
trhu, konaného dne 4.6.2006 v prostorách
kovárny. Jedná se o akci spolufinancova-
nou z programu Leader+. Rada souhlasila
s pořádáním trhu a s bezúplatným zapůjče-
ním 3 ks prodejních stánků.

� 15. Restaurátorské práce na Rezidenci
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
uzavírané mezi městem Nové Hrady a sku-
pinou odborných pracovníků ak. malíře
Antonína Hamsíka. Smlouvou je řešeno do-
končení restaurování nástěnných maleb
medailony sálu Rezidence. Rada pověřila
starostu podpisem smlouvy a paní Křího-
vou zajištěním řádného vypořádání dotace
poskytnuté Jihočeským krajem.

� 16. Výběrové řízení – oprava Kuželny
Rada byla seznámena s obsahem dokumen-
tace pořízené při výběrovém řízení na doda-
vatele stavebních prací spojených
s opravou a částečnou rekonstrukcí
kuželny. Rada vzala na vědomí doporučení

k výběru firmy SEXTA. Rada postoupila
dokumentaci k projednání finanční komisi
a následně pověřila starostu, popř. místos-
tarostu podpisem potřebných dokumentů a
smlouvy o dílo.

� 17. Elektrizace trati
Rada byla starostou informována o stavu
příprav elektrizace trati České Velenice
- České Budějovice. Na tuto akci je pro le-
tošní rok vyčleněno 75 mil. Kč a její do-
končení je plánováno na rok 2007. Dále
byla rada informována o požadavku zá-
stupců Rakouska o zřízení rychlíku na trati
České Velenice - České Budějovice poté,
co bude dokončena elektrizace této trati.
Rada vzala informaci o stavu projektu na
vědomí.

� 18. Smlouva MŠ
Rada pověřila místostarostu ing. Pavla Kří-
hu, podpisem smlouvy s dodavatelem stav-
by „Změna způsobu vytápění nové budovy
Mateřské školy v Nových Hradech“.

Zápis z 11. schůze rady města
ze dne 1. 6. 2006

� 1. Intenzifikace ČOV – vyhodnocení
kvalifikačních kritérií
Rada projednala materiály týkající se vy-
hodnocení kvalifikačních kritérií uchazečů
o účast na veřejné zakázce „Intenzifikace
čistírny odpadních vod v Nových Hra-
dech“, které byly zpracovány a předloženy
hodnotící komisí. Rada schvaluje vyhod-
nocení kvalifikačních kritérií a odeslání
výzvy k podání nabídky pěti zájemcům a
odmítnutí ostatních zájemců s uvedením
důvodů a pověřuje starostu vyrozuměním
odmítnutých uchazečů. Rada ukládá firmě
IGP a.s., Praha připravit výzvu k podání
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Intenzifikace čistírny od-
padních vod Nové Hrady“ schváleným pěti
zájemcům a připravit oznámení zadavatele
o odmítnutí účasti v zadávacím řízení
uchazečům, kteří nesplnili kvalifikační
předpoklady nebo podmínky zák.č.
40/2004 Sb..

Zápis z 12. schůze rady města
ze dne 12. 6. 2006

� 1. Smlouva o úplatném převodu cenných
papírů
Rada projednala smlouvu o převodu cen-
ných papírů, uzavíranou mezi městem
Nové Hrady a Kvinta podílnická plyn spol.
s r.o. Smlouvou se převádí 627 ks akcií
v nominální hodnotě 1000 Kč/akcii. Rada
postupuje smlouvu k projednání zastupitel-
stvu a doporučila zastupitelstvu schválit
prodej akcií.

� 2. Nabídka historických tabulek
Rada projednala nabídku pana Jana Tomáš-
ka na možnost dodání historických tabulí

označujících „Náměstí Republiky, Rat-
hausplatz“ a „Ulice T. G. Masaryka, T .G.
Masarykgasse“. Rada děkuje panu Tomáš-
kovi za nabídku cedulí, které v případě
možnosti rekonstrukce umístí v informač-
ním centru.

� 3. Optimalizace Eurotel
Rada byla seznámena s nabídkou Eurotelu
na optimalizaci tarifů mobilních telefonů
používaných v rámci MěÚ, města Nové
Hrady a jím zřizovaných organizací. Rada
pověřila tajemníka přípravou rámcové
smlouvy.

� 4. Oznámení o omezení  provozu MŠ
Rada projednala oznámení zastupující ředi-

telky MŠ paní Ilony Vicánové o omezení
provozu MŠ v době rekonstrukce nové bu-
dovy. Z těchto důvodů bude provoz probí-
hat pouze ve staré budově a nebude možné
přijímat děti maminek na mateřské dovole-
né a nezaměstnaných. Rada vzala oznámení
na vědomí.

� 5. Smlouva o příspěvku
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
mezi městem Nové Hrady a Místní akční
skupinou Sdružení Růže. Smlouvou je řeše-
no poskytnutí příspěvku na zajištění činnos-
tí souvisejích s administrací projektů. Tento
příspěvek se bude rovnat částce, která od-

Z jednání rady města

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2
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povídá 6 % z požadované dotace v rozpoč-
tu projektu poskytovatele na projekty
„Zachování a rozvoj kuželkářského sportu“
a „Řezbářské sympozium v Nových Hra-
dech“. Rada znění smlouvy odsouhlasila a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

� 6. Oznámení o přidělení grantu
Rada byla seznámena s oznámením Jihoče-
ského kraje o poskytnutí dotace na akci
„Novohradské znění – mezinárodní festival
worldmusic, alikvotní a novodobé hudby“
ve výši 140 tis. Kč, v nabízené variantě č. 2.
Rada vzala na vědomí poskytnutí příspěvku
a pověřila paní Loškovou zajištěním akce a
vyúčtováním poskytnutého příspěvku.

� 7. Návrh na změnu úředních hodin
Rada projednala oznámení České pošty o
úpravě úředních hodin na poště v Byňově.
Rada vzala obsah sdělení na vědomí a pově-
řila tajemníka zasláním kladného stanovis-
ka k navrhované úpravě.

� 8. Žádost o úpravu pracovní doby v MŠ
Rada projednala žádost paní Lucie Bláhové
a Elišky Búdové o úpravu pracovní doby
Mateřské školy v Nových Hradech. Rada
žádá zastupující ředitelku MŠ Nové Hrady
o sdělení, zda lze požadavku vyhovět, pří-
padně navrhnout, za jakých podmínek je
možné žadatelkám vyhovět.

� 9. Software pro stavební úřad
Rada projednala nabídky na dodávku soft-
ware pro stavební úřad. Rada souhlasila
s objednáním produktu od firmy GEFOS
s tím, že před konečným objednáním pan
Prášil prověří nabídku firmy Hrdlička.

� 10. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost Společenství jedno-
tek Nové Hrady 247 o finanční příspěvek na
opravu fasády domu čp. 247. Rada souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku a
zmocňuje finanční komisi stanovením jeho
výše.

� 11. Oznámení o neposkytnutí grantu
Rada byla seznámena se sdělením Jihoče-
ského kraje o neposkytnutí grantu na rekon-
strukci výmaleb sálů č. 2.90, 2.71/2.72 II.
podlaží Buquoyské rezidence. Rada vzala
obsah sdělení na vědomí.

� 12. Oznámení o zahájení řízení
Rada byla seznámena s oznámením
Drážního úřadu o zahájení řízení o změně
rozsahu a způsobu zabezpečení železnič-
ních přejezdů na trati České Velenice –
České Budějovice pro stavbu „Elektrizace
trati České Velenice – Č.Budějovice“. Rada
vzala obsah sdělení na vědomí.

� 13. Žádost o pronájem zahrádky
Rada projednala žádost pana Václava Páv-
ka o přidělení zahrádky „za hřištěm“. Rada
konstatovala, že má v současné době vol-
nou zahrádku č. 3 a pověřila tajemníka pří-
pravou nájemní smlouvy. Rada pověřila
místostarostu podpisem nájemní smlouvy.

� 14. Schválení rozpočtových změn
Rada projednala předložené rozpočtové
změny provedené v rozpočtu Města v roce
2006. Jedná se zejména o zaúčtování do-
šlých dotací a proúčtování položek rozpoč-
tu. Rada postoupila předložené rozpočtové
změny k projednání a schválení zastupitel-
stvu.

� 15. Vyhodnocení nabídek
Rada byla seznámena s doporučením fi-
nanční komise na uzavření smluv o dílo na
akce „Protipovodňová opatření Byňov“ a
„Cyklostanice Tereziino Údolí“. Finanční
komise doporučila radě uzavřít smlouvu o
dílo na realizaci odvodnění části Byňova
s firmou Rybářství Nové Hrady, která nabí-
zí provedení prací za 819 132 Kč. Rada po-
věřila místostarostu podpisem smlouvy o
dílo. Finanční komise dále doporučila uzav-
řít smlouvu o dílo na vybudování cyklosta-
nice v Tereziině Údolí s firmou Mane
Holding, která nabízí provedení prací za
cenu 520 500 Kč a dále doporučila objed-
nat výrobu a dodávku laviček do Tereziina
Údolí u pana Davida Mráze. Rada pověřila
místostarostu podpisem příslušných smluv
o dílo.

� 16. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada projednala předložené rozhodnutí
MěÚ Nové Hrady o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Jedná se o kácení 15
ks topolů kanadských v k.ú. Štiptoň. Roz-
hodnutím se ukládá provedení náhradní
výsadby. Rada neměla k vydanému rozhod-
nutí připomínek.

� 17. Oznámení o zahájení řízení
Rada byla seznámena s oznámením CHKO
Blanský les o zahájení řízení ve věci povo-
lení výjimky k zacházení s chráněnými dru-
hy živočichů. Jedná se zejména o mihuli
potoční a ouklejku pruhovanou. Rada vzala
oznámení o zahájení řízení na vědomí a ne-
měla k němu připomínek.

� 18. Stížnost na rušení nočního klidu
Rada obdržela stížnost obyvatel domů v uli-
ci 5. května na časté rušení nočního klidu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakova-
nou stížnost, rada vyzvala provozovatele
baru COTTON o okamžité zřízení nápravy
a v případě, že nebude náprava zajištěna,
navrhne rada změnu veřejné vyhlášky spo-
čívající v úpravě hodin nočního klidu v uli-
ci 5. května. Rada pověřila stavební úřad
provedením kontroly souladu provozovny
se stavebním zákonem a žádá živnosten-
ský úřad o provedení kontroly v této pro-
vozovně.

� 19. Kuželna – úhrada za posílení příkonu
Rada byla seznámena s požadavkem E.ON
o úhradu finančního příspěvku na zajištění
navýšení příkonu v objektu rekonstruované
kuželny v Nových Hradech. Vzhledem ke
skutečnosti, že stávající smlouva na dodáv-
ku el. energie je sepsána s TJ Sokol Nové
Hrady, je nezbytné, aby i nová smlouva
byla sepsána s touto organizací a tudíž také
příspěvek byl uhrazen z prostředků TJ Skol
Nové Hrady. Rada konstatovala, že pro
úhradu finančních prostředků má TJ Sokol

v rezervě cca 5 000,- Kč z předchozích let,
které byly poskytnuty na nedokončenou
opravu, zbývající prostředky budou TJ So-
kol poskytnuty vhodnou formou z rozpočtu
města, např. navýšením příspěvku.

� 20. Prodej nepotřebných akumulačních
kamen
Rada byla seznámena s vyřazením akumu-
lačních kamen z objektu Mateřské školy
v Nových Hradech. Rada souhlasila s pro-
dejem těchto vyřazených kamen a pověřila
TSM zajištěním prodeje a stanovením ceny
s tím, že výtěžek bude příjmem města a ne-
potřebná a neopravitelná akumulační kam-
na budou zlikvidována.

� 21. Výstavba garáží na Jižním městě
Rada projednala požadavky občanů na vý-
stavbu garáží na Jižním městě. Rada konsta-
tovala, že před zahájením výstavby by mělo
být nejprve provedeno odvodnění celého
prostoru. Rada souhlasila s objednáním stu-
die odvodnění prostoru garáží na Jižním
městě a pověřila stavební úřad zajištěním
této studie.

� 22. Příspěvek na provoz Krizového cen-
tra pro matku a dítě
Rada projednala žádost občanského sdružení
Jihočeská Růže, Kostelec 17, 373 41 Hlubo-
ká n. Vlt. o poskytnutí finančního příspěvku
na provoz Krizového centra pro matku a
dítě v Kostelci. Rada souhlasila s uvolně-
ním finančních prostředků ve výši 8 tis. Kč.

� 23. Žádost o umístění reklamní cedule
Rada projednala žádost paní Heleny Žiako-
vé o umístění reklamní cedule na objekt
Českého domu. Rada souhlasila s umístě-
ním poutače za předpokladu, že jeho vzhled
i umístění bude předem odsouhlaseno od-
borem výstavby a kulturních památek MěÚ
Trhové Sviny a stanovila nájemné ve výši
2500 Kč/rok.

� 24. Jmenování výběrové komise
Rada projednala potřebu města jmenovat
výběrovou komisi pro výběrové řízení na
akci „II. Etapa pokračování rekonstrukce a
záchranných prací na objektu Rezidence
Buquoyů v Nových Hradech“. Rada pověři-
la místostarostu podpisem všech souvisejí-
cích dokumentů k výběrovému řízení a
jmenováním členů výběrové komise.

Plné znění zápisů najdete také na
www.novehrady.cz

Z jednání rady města
pokračování ze str. 3

Poděkování ODS
Občanská demokratická strana
děkuje voličům za přízeň, kterou
jí projevili svými hlasy odevzda-
nými ve volbách do Poslanecké
sněmovny PČR.
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Sliby se mají
plnit!

Kdysi jsem Vám slíbila, že na stránkách

NZ budu čtenáře informovat o práci Rady

školy. Zanedlouho poté Rada školy zanikla.

Začal totiž platit nový školský zákon a vznikla

tzv. Školská rada. Skládá se ze zástupců rodi-

čů, zástupců základní školy a zástupců města.

V průběhu letošního školního roku jsme se

sešli dvakrát. Projednali jsme výroční zprávu

školy, zprávu o rozpočtu, některé změny

v hodnocení žáků, změny ve školním řádu a

byli jsme seznámeni s inspekční zprávou Čes-

ké školní inspekce.

Máme radost ze školní jídelny. Děti jedí

zdravě a chutná jim. Dokonce si jednou v týd-

nu mohou vybírat ze dvou jídel. Nebylo to tak

vždy, proto děkuji všem, kteří se o to za-

sloužili.

Našim učitelům, pracovnicím školní

družiny a školní jídelny, panu ředitelovi

Mgr. Zdeňku Chrtovi, sestřičkám Rodiny

Panny Marie z kláštera, které vyučují

náboženství, všem rodičům a dětem přeji za

Školskou radu bezstarostné prázdniny, hod-

ně sluníčka a odpočinku.
Ing. Marie Štanglová – předsedkyně ŠR

Nebojte se myši,
mámo!

Pod tímto titulkem nás, maminky z No-
vých Hradů, lákala společnost ATTAVENA
o.p.s k absolvování počítačových kurzů. Že se
myši nebojí dokázalo 18 maminek, které den-
ně potkáváme v našem městě. Děkujeme panu
starostovi Ing. Františku Štanglovi, který pot-
kal lektory společnosti ATTAVENA v Boro-
vanech a spolu s panem tajemníkem Bc.
Petrem Charvátem a panem místostarostou
Ing. Pavlem Kříhou kontaktovali výše uvede-
nou společnost a pozvali ji k nám.

Rovněž děkujeme lektorům ATTAVENY
o.p.s. panu Mgr. Vladimíru Markovi a sl. Mgr.
Veronice Hovjacké za profesionální vedení
kurzu a trpělivost, kterou nám věnovali. O
naše děti se staraly po dobu kurzu zkušené a
hodné tety, i těm moc děkujeme.

Ne všechny maminky mají doma počítač a
internet. Využily tedy nabídku města pracovat
s počítačem v knihovně a závěrečný test splni-
ly na 100%.
Za maminy, které nechtějí zůstat jen u plotny

Ing. Marie Štanglová

„Znáš přírodu Novohradska?“

V pátek 2.6. se konal 13. ročník soutěže „Znáš přírodu Novohradska? – memoriál RNDr. Sta-

nislava Kučery“. Soutěž se skládá ze dvou částí – teoretického testu, který soutěžící píší ve ško-

le, a praktické „poznávačky“, probíhající v terénu na trase naučné stezky Sokolí hnízdo. Ještě

ráno pohled z okna nevěstil nic dobrého – pršelo stejně, jako už řadu dní před tím. Les byl nasák-

lý vodou, cesty rozbahněné. Přesto se na startu sešlo 54 žáků škol z Nových Hradů i okolí, aby si

ověřili a poměřili své znalosti. A štěstí se na ně přece jen pousmálo, když déšť ustal. Pak už jen

kapalo se stromů, ale to pravého přítele přírody nemůže odradit.

Soutěže se zúčastnilo celkem 14 týmů ze 6 škol a oddílu Mladých ochránců přírody. Na 1.

místě v mladší kategorii (žáci 6. a 7. tříd) se umístil tým VII.B z Nových Hradů, ve starší katego-

rii zvítězila ZŠ Horní Stropnice. Reprezentanti Horní Stropnice Lukáš Wimmer a Lenka Šiboro-

vá obsadili i první místa v pořadí jednotlivců. Po vyhlášení výsledků vše završil výborný oběd

v restauraci U Heidingerů. Domů si všichni kromě zážitků a promočených bot odváželi i věcné

ceny, které získali díky našim sponzorům – městskému úřadu Nové Hrady, radě Jihočeského

kraje a firmě HBSW Dobrá voda. Poděkování si vedle nich zaslouží i pedagogický doprovod a

členové Českého svazu ochránců přírody, kteří se postarali o bezproblémový průběh soutěže.
Za ZO ČSOP Nové Hrady Ing. Jitka Šáchová

Upozornění pro občany
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Nové Hrady oznamuje změny platné na úseku vydávání cestovních
dokladů

Od 1.9.2006 vstoupí v platnost zákon týkající se vydávání nových cestovních dokladů.
Občan již nebude potřebovat barevnou fotografii a vypsanou žádost. Důležitou změnou

však je skutečnost, že tyto nové cestovní doklady bude možné získat pouze na Městském úřadě
v Trhových Svinech, který je vybaven potřebným zařízením na snímání biometrických údajů.
Městský úřad v Trhových Svinech na základě předložení potřebných dokladů pořídí digitální
zobrazení obličeje a provede digitalizaci podpisu žadatele. Tyto údaje budou následně uloženy
do elektronického čipu zabudovaného v novém cestovním dokladu. Nový cestovní doklad bude
tedy v souladu se směrnicemi EU obsahovat biometrické údaje o jeho majiteli, čímž bude znač-
ně ztíženo případné padělání dokladů.

Cestovní doklady vydané do této doby svou platnost nepozbývají a je možné je používat až
do doby ukončení platnosti.

Správní poplatek za vydání tohoto cestovního dokladu bude 600 Kč .
V době od 17. srpna až do l. září bude provoz na oddělení cestovních dokladů Městského úřa-

du v Trhových Svinech omezen pouze na případné neodkladné vydání cestovního dokladu bez
strojově čitelných údajů.

Podle nové právní úpravy může občan žádat o vydání cestovního dokladu pouze u pověřené-
ho úřadu v místě svého trvalého bydliště, kterým je MěÚ Trhové Sviny. Poslední žádosti o vy-
dání cestovního pasu u MěÚ Nové Hrady lze podat nejpozději do 31. července 2006.

Další informace získáte přímo na pracovišti cestovních dokladů Městského úřadu Trhové
Sviny, tel. 386 30 14 67. -měu-
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Jaké to je stát
na pranýři?

Stalo se to mně poté, co v minulém čísle
Novohradského zpravodaje napsal pisatel J.Š.
kromě jiného na straně 13 vedle mého jména
větu, která zní takto: „Z mravního cynismu
paní M. Fučíkové mrazí, mrazem sibiřským a
rudě koncentráčnickým.“ A redakční rada (je
uvedena na zadní straně Zpravodaje) to bez
zábran dala otisknout. Bylo vydáno 680 kusů,
takže každý ze čtenářů si na mne může pliv-
nout.

V Nových Hradech žiji již 58 let a mnozí
lidé mě tu znají. Ale ti mladí, nově přistěho-
valí, jsou nuceni uvěřit napsanému nebo řeče-
nému ve sdělovacích prostředcích. Nyní se
tedy dozvídají, jak jsem špatná osoba. A při-
tom jsem žila a jednala vždy čestně a spraved-
livě. Nikomu jsem neublížila, nic jsem
neukradla nebo nezískala neprávem. Někomu
asi vadí, že mám jiné přesvědčení, jinou víru,
jiné ideály, než je dnes požadováno. Jsem
přesvědčena, že je třeba uspořádat společnost
tak, aby byla sociálně spravedlivá pro všech-
ny, kdo poctivě pracují i pro ty, co již praco-
vat nemohou pro nemoc či stáří. Chtěla bych
se dožít společnosti bez statisíců nezaměstna-
ných, a aby mezi nimi nebyli mladí po absol-
vování školy. Aby nebyla zločinnost dnes tak
rozšířená a otřesná, aby přestalo užívání drog
a jejich tajné i zřejmé šíření. Aby nebyla po-
škozována a ničena naše příroda při snaze ně-
kterých jedinců rychle zbohatnout, atd. Že
toužím po spravedlivém světě, to je špatné?

Ptám se tedy, proč mě dala redakční rada
na pospas veřejnosti k odsouzení? Cítím se
pošpiněna a pomluvena. A tak teď stojím na
onom bájném nebo historickém pranýři.

Mgr. Miloslava Fučíková

Škola sportu – bylo vše
opravdu tak perfektní?

Již dva měsíce tak trochu sleduji v Novo-
hradském zpravodaji zápas dvou stran. Na
jedné straně zastánci pana starosty, na druhé
fanoušci pana V. Hokra ml. Nebudu se přidá-
vat k žádné straně. Ne snad proto, že bych se
chtěla točit podle větru, ale protože tak úplně
nevím, jak probíhalo hodnocení projektu,
stejně tak jako jeho napsání. Chci se vyjádřit
spíše jako pedagog, který byl minulý školní
rok 2004/2005 přítomen při hodinách Školy
sportu.

Škola sportu probíhá na ZŠ již od školního
roku 2003/2004. Učitelé, kteří se měli hodin
Školy sportu zúčastňovat spolu se svými žáky,
byli seznámeni s průběhem (hodiny tělesné
výchovy měly probíhat podle osnov ŠVP a jak
uvádí pan V. Hokr ml., učitelé si měli během
těchto hodin zvyšovat odbornost v oblasti Tv).

Realita alespoň ve školním roce 2004/2005
byla trochu jiná. Jak uvádí sám pan V. Hokr
ml. (NZ VI/06), problém, který se vyskytl, byl
v komunikaci Basketbalového klubu N. Hra-
dy se ZŠ N. Hrady. Nechci se zmiňovat o tom,
že trenéři spíše nechodili než chodili a slovo
omluva jim nebylo až tak blízké. Jak uvádí
pan V. Hokr ml., a já jeho slova potvrzuji, v le-
tošním roce se tento problém vyřešil. Trenéři
se omlouvali a do hodin Tv chodili pravidelně.
Horší to bylo s plněním osnov Tv. Co se týče
sportovních her (např. nácvik přihrávek, střel-
ba na koš apod.) žáci se mnohému naučili. Bě-
hem těchto hodin se i dostatečně věnovali
sportovním aktivitám.

Ostatní sporty, jako např. gymnastika, re-
laxační cvičení a cvičení v přírodě, trochu víc
pokulhávaly. Za celou dobu spolupráce ve
školním roce 2004/2005 jsme neměli v hodi-
nách Školy sportu ani jednou gymnastiku, re-
laxační cvičení atd. Atletika na tom nebyla o
moc lépe, i když přeci jen se v ní objevovala
alespoň stereotypní cvičení, po kterých ale
druhý den někteří žáci nemohli chodit. Pokud
si pamatuji z dob studii na pedagogické fakul-
tě v Č. Budějovicích, po náročném cvičení by
mělo následovat protažení, aby druhý den tělo
nebolelo. To se nestávalo, a tak mnohdy žáci
nemohli chodit druhý den ani k tabuli. Mnozí
si řeknou, že je to správné. Děti dostaly zabrat
a tak to má být. Jenže ono zabrat, když mě dru-
hý den téměř všechno bolí a zabrat, když jsem
druhý den fit, je opravdu rozdíl.

Navíc se někdy stávalo, že se pro změnu
žáci nudili, neboť byli při vybíjené vybiti a
museli alespoň 10-15 minut čekat, než začne
nová hra.

Na závěr chci dodat, že v letošním roce
jsem s panem V. Hokrem ml. nechtěla spolu-
pracovat. Škola sportu tak vyšla jen na II. roč-
níky, ve kterých se příprava a průběh výrazně
zlepšily. Mrzí mě, že dobrý projekt, alespoň
tak jak ho popsal pan V. Hokr ml. v NZ VI/06
na str. 11, nebyl v minulých letech realizován
a nemyslím si, že by jediným důvodem mohl
být nedostatek financí.

Regina Sahánková, tř. učitelka 3. třídy

Nemám rád
projekty

Věta v nadpisu je zhuštěným obsahem
toho, co bude rozvedeno dále. Pokud tedy paní
Jarolímkové (podle její reakce na bohužel úpl-
ně poslední článek pana Švestky) opravdu sta-
čí hesla místo argumentů, je zbytečné, aby
četla dále. Pro ostatní budu trochu obšírnější.

V článku paní Jarolímkové „Když se láme
chleba“ v minulém NZ jsme byli poučeni, co
je to projekt a hlavně co toto slovo vyjadřuje
v nastupujícím evropském newspeaku. Při-
znám se, že mám raději jeho původní význam
– tedy plán, záměr, úmysl, případně stavební
nebo konstrukční dokumentace. Ale co naplat,
Evropská unie nám začala míchat nejen hod-
notami, ale i pojmy.

Evropské slovo projekt tedy znamená způ-
sob, jak se dostat k penězům jinak než prací.
Copak o to, řeknete si, nic nového pod slun-
cem, taková snaha je stará jako peníze samy.
Vždyť co jiného je krádež, loupež nebo pod-

vod – tyhle činnosti provázejí lidstvo už od
jeho zrodu. Tato stará česká slova jsou ovšem
každému srozumitelná a nesou v sobě jedno-
značně negativní význam – je to zkrátka něco,
co není dobré, co by se dělat nemělo. Ne tak
projekt. Tam je tomu právě naopak – projekt
je tradičně chápán pozitivně, jako opak naho-
dilosti, chaosu a zmatku, jako označení něče-
ho dobře promyšleného, s čím všichni
zúčastnění souhlasí. A právě v tom je zálud-
nost použití slova projekt v nové evropštině.

Je to podobné, jako se slovy daně a berně.
Označují totéž, to druhé ovšem už mladší ge-
nerace skoro nezná, přežívá jen ve slangovém
označení finančního úřadu. Přitom ale právě
ono vyjadřuje pravou podstatu toho, oč jde –
tedy že mi někdo (v tomto případě stát) bere
mé peníze. Aby to alespoň částečně zamasko-
val, označuje toto braní slovem daně – tedy že
jsem to vlastně já, kdo (dobrovolně) státu pe-
níze dává.

Neexistuje nic takového jako „veřejné pe-
níze“. Kdo s tímto tvrzením nesouhlasí, ať ra-
ději nečte dál, bylo by to házení hrachu na zeď.

Takzvané veřejné či státní rozpočty, fondy,
dotace, granty a nevímjak se všechny ty pomy-
slné šuplíky s penězi nazývají, nejsou nic jiné-
ho, než peníze jednoho každého z nás,
daňových poplatníků. V České republice je-
jich zabavování probíhá poněkud skrytější
formou než jinde ve světě, takže většina za-
městnanců je nikdy ani neuvidí. Příslušnou
kolonku na výplatní pásce málokdo dává do
souvislosti se stavem silnic, úrovní policie
nebo kvalitou učitele svého dítěte. Vůbec už
většina zaměstnanců netuší, že další část daní
(eufemicky zvanou sociální či zdravotní „po-
jištění“) zaměstnavatel na výplatní pásku ani
nepíše, přestože se stále jedná o jejich vlastní
vydělané peníze. Možná bychom k jejich dal-
šímu osudu nebyli tolik lhostejní, kdybychom
je opravdu dostávali všechny, museli je celý
rok dávat stranou a v březnu odnést na berňák
– tak jak je tomu v mnoha zemích světa. Ob-
dobný princip, jen ještě o něco skrytější, jsou
takzvané „sponzorské dary“ firem. Také firma
má jen ty peníze, které jí vydělají její zaměst-
nanci, ať je to vrcholový manažer nebo pomoc-

pokračování na str. 7
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ný dělník. I v tomto případě rozdává někdo
jiný z mých peněz.

O co se tedy vedl ohnivý spor, plný osob-
ních výpadů, na stránkách posledních dvou čí-
sel NZ? O nějaké shůry spadlé granty, o
peníze, které se někde jen tak „líhnou“? Niko-
liv, zúčastnění pánové a dámy se tu vehement-
ně přeli o moje i vaše peníze. V tomto případě
až tolik nezáleží na tom, kolika úrovněmi pře-
rozdělování předtím prošly a kolik si z nich
někdo cestou uloupl, pořád jsou to moje i vaše
poctivě vydělané peníze. Zkuste si každý sám
odpovědět na otázku, jak byste se zachovali,
kdyby za vámi přišel některý z novohradských
„projektantů“, zaťukal na dveře a spustil:
„Dobrý den, chystám takový a takový dobrý
skutek (řezbářské sympozium, školičku spor-
tu, atd.) a potřebuji na to od vás tři sta padesát
korun.“ Někdo by určitě dal, jiný by chvíli vá-
hal nebo by se vyptával na podrobnosti, další
by beze slova zabouchl dveře. Teď si nevy-
mýšlím žádnou teorii, takhle to chodí třeba o
tříkrálové sbírce, které se už pár let zúčastňuji.
Obdobně funguje třeba Květinový den proti

rakovině, adopce afrických a indických dětí na
dálku a spousta dalších. Zásadní rozdíl je
v tom, že v tu chvíli rozhodují o svých peně-
zích lidé sami a důvod, proč by měli sáhnout
do kapsy, jim musíte vysvětlit tváří v tvář.
„Projektanti“ jsou schovaní za někoho jiného,
za státní moc, která vám vaše peníze prostě se-
bere a od té chvíle nemáte na jejich použití se-
bemenší vliv. Připomíná mi to hašteření supů
nad ohlodanou kostrou gazely, kterou jim na-
sycený lev (stát, případně EU) milostivě pře-
nechal. Tou gazelou jsme ovšem my všichni.

Nejsem principiálně proti věcem zdarma,
jen mám určité, zkušenostmi dané přesvědče-
ní, že nic zdarma neexistuje a nakonec to ně-
kdo musí zaplatit. Pokud to nejsem já, budiž.
Většinou jsem. Tak jako nechci „bezplatné“
zdravotnictví nebo vysoké školství, nejsem
nadšen ani z „bezplatného“ konání dobrých
skutků pod hlavičkou tzv. projektů. Vše, co je
„bezplatné“, je vždy mnohonásobně dražší.
Ochotně věnuji peníze na dobrou věc, pokud o
tom budu moci sám rozhodnout. Dobré skut-
ky, konané za mé peníze bez mého souhlasu,
budou pro mě mít vždycky trochu hořkou pří-
chuť. Ludvík Lošek

Loučení
se školkou

I přes problémy, které se dotýkají mateř-

ské školy v souvislosti s volbou nové ředitel-

ky, se snažíme, aby děti nebyly ochuzeny o

žádné akce, které jsme měly naplánované ve

školním roce 2005/06.

V měsíci květnu proběhly půldenní akce

„Dopravní výchova v MŠ“ (děti měly z do-

mova kola a koloběžky), kterou připravil do-

pravní inspektorát České Budějovice. Zprávu

o akci přinesly i Českobudějovické listy).

Další akcí byla návštěva Akademie Jiho-

české university, kde p. Mgr. Štysová připra-

vila pro děti zajímavý program s ekologickou

tématikou, navazující na náš ekologický pro-

jekt M.R.K.V.I.Č.K.A.

Vzhledem k tomu, že probíhá rekonstruk-

ce nové budovy MŠ, spojila se oslava Mezi-

národního dne dětí s loučením se školáky,

které jinak slavíme vždy odděleně. Přehlídka

aktovek, stužkování, diskotéka a návštěva

cukrárny měly velký úspěch.

Chtěly bychom popřát „našim školákům“

hodně úspěchů ve škole, všem dětem krásné

prožití prázdnin, rodičům hodně radosti z dětí

a nám klid na práci, podporu a přízeň rodičov-

ské veřejnosti.
Kolektiv učitelek a zaměstnanců MŠ

Pouť s koláči
a bez kolotočů
V neděli 25.6.2006 jsme slavili v našem

novohradském klášteře pouť. Kostel je zasvě-
cen sv. Petru a Pavlovi. Přijel za námi oslavo-
vat i generální vikář Českobudějovické
diecéze P. Jan Baxant.

A byl nadšený. Ještě před dvěma lety, když
onemocněl náš milovaný páter Bonfilius, hro-
zilo, že nebudeme mít v naší farnosti kněze,
natož aby někdo nezištně spravoval klášter.

Ale Bůh na příkladu pátera Bonfilia uká-
zal, jak ho má rád a s ním i nás – obyvatele No-
vohradska.

Na prosbu P. Bonfilia souhlasilo vedení
Komunity Rodiny Panny Marie ve Staré Hali-
či na Slovensku s tím, že její kněží a sestřičky
přijdou k nám do Nových Hradů. A vidíme a
vnímáme je všude. Chtěla bych jim veřejně
prostřednictvím Novohradského zpravodaje
moc poděkovat za všechny farníky za to, že
jsou! Za to, že se v dnešní době celým srdcem i
životem zasvětili Bohu. Za to, s jakou láskou
se věnují našim dětem a mládeži.

Ing. Marie Štanglová

Nemám rád projekty
dokončení ze str. 6
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Dětský den na
hřišti TJ

Proti předešlým letům, kdy naše děti sou-
těžily s indiány, princeznami nebo vodníky,
letos byl dětský den plný především sportov-
ců.

Možná nás motivovalo nadcházející mis-
trovství světa ve fotbale nebo letošní olympiá-
da, ale hlavně veliká sportovní atmosféra.

Celý dětský den byl doprovodným progra-
mem při mezinárodním setkání policejních
fotbalistů pod názvem ,,Memoriál por. Hasí-
ka“, který zahynul před dvanácti lety jako
mladý policista při výkonu své služby.

Děvčata a chlapci z prvního a druhého
stupně ZŠ se jako tradičně předvedly s vy-
stoupením aerobiku. Byly oblečeny do sluši-
vých fotbalových dresů a celé vystoupení
bylo ukončeno stylově společným pokřikem:
,,Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop!!!“

Jediné, co všem kazilo radost, bylo počasí.
Opravdu nám velmi nepřálo, byla zima a prše-
lo. Proto se celé vystoupení a soutěže musely
přesunout do velikého stanu. Určitě nám ani
déšť ani zima nezkazily nadšení soutěžit a vy-
hrávat. Dětský den je tady především pro děti,
je to jejich veliký svátek a mají si to báječně
užít, bez ohledu na počasí. Mohly si zasou-
těžit v těchto disciplínách: koulení kuželek,
přeskok přes lavičku, prolézání obručemi,
hod míčem na cíl, prolézání pavoukem z gu-
my, skládání komínů, soutěž zručnosti - nato-
čit na tužku provázek s autem, nošení míčků
na pálce. Po zdárném splnění osmi disciplín,
které se zapisovaly do karet, si děti mohly vy-
brat nádherné hodnotné ceny a odměny, které
připravili již poněkolikáté policisté ze Správy
Středočeského kraje. Děti si odnášely své od-
měny v čepicích a v taškách a byly nadmíru
spokojené, plné štěstí a úsměvů, to bylo pro
nás organizátory největší poděkování. Velký
dík patří cvičitelkám ASPV Zdeňce Homo-
lkové, Romaně Vicánové, Marcele Michaleo-
vé, děvčatům II. st. ZŠ a Ivanu Dorotovičovi
za pomoc při organizaci.
Díky našemu starostovi
Ing. Františku Štanglovi
získala zdejší TJ Nové Hra-
dy významného sponzora -
firmu ČEZ, která též fi-
nančně podpořila tuto akci
a dále se bude finančně po-
dílet na těch dalších, pořá-
daných zdejší TJ.

Přejeme všem
sportovcům

a spoluobčanům krásné
a slunečné prázdniny
plné pohody a štěstí.

Sportu zdar !!!

Za výbor TJ Nové Hrady
Marie Dorotovičová
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Hurá mezi kovboje
aneb jak jsme jeli na

Divoký západ!!!
Jako každý rok vyrazila naše školní

družina na dlouho plánovaný výlet. A opět to
muselo být něco výjimečného a zajímavého.
Jelikož se svět kovbojů, indiánů a nádherných
koní dětem loni velmi líbil, tak i letos jsme vy-
razili do westernového městečka. Tentokrát
do Šiklova mlýna u Bystřice nad Pernštejnem.
Prostředí dětem už známé, a přesto jiné. Jak
svou rozlehlostí, pestrostí a rozmanitostí ty-
pických westernových staveb, objektů. Nád-
herné prostředí původního starého mlýna
připomínalo jen staré mlýnské kolo.

Velmi nás překvapilo výborné jídlo podá-
vané v mexické stylové restauraci. Po obědě
jsme shlédli krásné divadlo ,,Pistolníci“, plné
kovbojů, indiánů, střílení a koní. Potom se
děti ubytovaly v hezkých dřevěných chatkách
a měly možnost zakoupit si hezké suvenýry a
dárečky. Po celý večer nás měl na starosti
opravdový kovboj, který pro nás připravil vel-
mi zajímavý program. Po večeři měly děti
možnost vyzkoušet si jízdu na mechanickém
býkovi. Určitě musíme jejich výkony pochvá-
lit, protože si počínaly jako praví kovbojové.

Večer jsme si zatancovali na diskotéce, po-
řádané v už setmělém městečku. A největším
překvapením večera byl táborák v pravém in-
diánském týpí (indiánský kuželovitý stan s
kůlovou kostrou). Všechny děti si opekly buř-
tíka a zazpívaly si s kovbojem na kytaru tábor-
nické písničky.

Těžko říct, jestli se jim v noci zdálo o jízdě
na koni  nebo o kovbojích a indiánech.

I když jsme neměli tak krásné slunečné po-
časí jako loni, a z oblohy spadla i nějaká ta ka-
pička, všem dětem se výlet do romantického
prostředí kovbojů moc líbil.

Všechny děti si domů odvezly krásné
vzpomínky a pravé indiánské korálky, jako
upomínku na společně strávené chvíle.

I poměrně dlouhá cesta dětem uběhla rych-
le a pohodlně v autobuse s klimatizací, zato
dík panu řidiči TJ I. Dorotovičovi, který nás
bez problémů odvezl a dovezl.

Už teď se těšíme na příští rok a na další
dobrodružství!

Vychovatelky a děti ŠD
„U klouzajícího sluníčka“

Školní družina
„U klouzajícího sluníčka“

přeje všem dětem,
rodičům a prarodičům

krásné prázdniny.
����

Ať se na vás sluníčko
jen a jen směje.

Kulturní léto v Nových Hradech
Letní programovou nabídku letošního roku se nám podařilo obohatit o dvě velmi zajímavé
akce, které by mohly zajímat nejen novohradské občany, ale mají ambice přilákat i mnoho hos-
tů a návštěvníků našeho krásného města.

V polovině července se bude v Nových
Hradech konat třídenní folkový festival
s alikvotní scénou Novohradské znění. Od
pátku 14. až do neděle 16. července bude naše
město moci přivítat osobnosti zvučných jmen,
jako jsou Dagmar Andrtová Voňková (Praha),
Tomáš Kočko a orchestr (Morava), Ho-
soo&Transmongolia (Mongolsko), Lyrové
kvarteto (Praha), Miro Žiarislav Švický (Slo-
vensko), Miroslav Grosser (Berlín), Avalona
Yvonne Doritz (Berlín), Lothar Berger (Bonn)
a Vox IntraVocis, Jamison Young (Austrálie),
Igor Angelov a Polyfonion (Praha) a další.

V rámci festivalu se budou konat koncerty
a improvizovaná vystoupení těchto skupin a
interpretů. Zájemcům o techniky alikvotního
zpěvu, hru na alternativní hudební nástroje a
muzikoterapii budou nabídnuty výukové díl-
ny pod vedením zkušených lektorů.

Součástí festivalu budou přednášky a pro-
jekce spojené s tématy všestranného využití
hlasu a zvuku (historie, hlasové techniky, rela-
xace, muzikoterapie…)

Bližší informace o programu, vstupenkách,
slevách, permanentkách najdete na www.no-
vehrady.cz, www.alikvotnifestival.cz
Novohradské znění podporuje Jihočeský kraj

Týden po ukončení hudebního festivalu se
k nám sjedou další umělci, mistři zcela jiného
oboru.

Dvoutýdenní Řezbářské sympozium bude
zahájeno 22. července a potrvá do 6. srpna. Po
celou tu dobu budeme moci sledovat v zámec-
kém parku práci deseti vynikajících řezbářů,
jejichž dřevěné sochy budou rozmístěny v zá-
meckém parku a na dalších asi pěti místech ve

pokarčování na str. 10
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městě, např. u školy, v areálu zámku, kláštera,
pečovatelky, lesního závodu. Pro toto sympo-
zium byli pozváni řezbáři až z daleké Litvy –
Raimundas Puškorius, Algimantas Sakalaus-
kas, Arunas Sniečkus, z Lotyšska přijede Ai-
vars Students, z Ukrajiny Petro Matl,
z Maďarska Ferenc Orisek, z Rakouska Ru-
dolf Schinnerl, z Polska Piotr Zbrozek, ze
Slovenska Stanislav Polek a našim zástupcem
bude Jaroslav Buncko.

Na tomto setkání se svými možnostmi po-
dílejí Jihočeské lesy, a.s., které připravují vý-
robní materiál - dřevo pro práci řezbářů a také
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR,
který poskytne prostranství u zámku a zázemí
pro řezbáře a jejich práci.
Řezbářské sympozium je podpořeno z prog-
ramu LEADER +.

Ale nejen na tyto dvě akce můžeme pozvat
diváky a posluchače. Opět letos přijede Ji-
hočeské divadlo, budou se konat koncerty na
hradním nádvoří, na náměstí i v kostele.

Sledujte vývěsky, plakátovací plochy a
kulturní přehledy.                               -KIC-

Výstava o P. Bonfiliovi
U příležitosti konání servitské pouti, která přivedla poutníky

z blízkého okolí, Rakouska i Bavorska do Nových Hradů a na
Dobrou Vodu, byla 9. června otevřena výstava s životním odka-
zem a moudrostí P. Bonfilia. Tato výstava byla v rámci I. kola
grantového programu pro rok 2006 realizovaná s finančním pří-
spěvkem Města Nové Hrady, který činil 4.000 Kč. Celkové ná-
klady na výstavu, jejíž pěkné grafické zpracování provedla
Tiskárna JAVA Třeboň, činily 9235 Kč s DPH. Výstava je trvale
nstalovaná v severní chodbě klášterních ambitů a je volně pří -
stupná. Zveme všechny spoluobčany k jejímu shlédnutí a zároveň
prosíme každého, kdo by měl pěknou vzpomínku na P. Bonfilia,
aby nám ji sdělil, tak abychom mohli případně vytvořit rozsáhlej-
ší sborník o P. Bonfiliovi. Tímto děkujeme všem, kdo se na vzni-
ku výstavky podíleli a Městu Nové Hrady za přiznání grantové
podpory. M. Navrátil, správce kláštera

ČERVENCOVÝ PROGRAM V NOVOHRADSKÉM
KLÁŠTEŘE A FARNOSTECH

� Průvodcované prohlídky kostelem a klášterem
V červenci a srpnu budou v novohradském klášteře každý den od 9 do 16:30 k dispozici průvod-
ci k výkladu historie kostela a kláštera. Cena průvodcované prohlídky zůstává na loňské úrovni
(standardní vstupné 35 Kč; děti, studenti, důchodci 20 Kč; ZTP a děti do 6 let zdarma).

� Výstava „Česká krajina v obrazech“
Prodejní výstava Vladimíra Mencla, člena Unie výtvarných umělců v Praze, je volně přístupna
v klášterních ambitech do 21.7.

� Fatimský den na Dobré Vodě
ŘKF Dobrá Voda a novohradský klášter zve na tradiční Fatimský den na Dobrou Vodu, který se
uskuteční ve čtvrtek 13.7. v 17:00.
Hlavním hostem bude otec opat Marián Rudolf Kosík z Nové Říše. Odjezdy autobusu jsou ná-
sledující: Hranice – 15:55, Nové Hrady – 16:20, Horní Stropnice – 16:30.

� Výstava o Matce Tereze z Kalkaty
Od 25.7. do 8.8. bude v klášterních ambitech instalovaná a volně přístupná putovní výstava o
Matce Tereze z Kalkaty vytvořena centrem pro rodinu při Ostravsko – opavském biskupství.

� Klavírní koncert vážné hudby
Čtyřruční koncert vážné hudby v podání Jana Polívky a Jean-Michel van Craen se uskuteční ve
čtvrtek 27. července v 20:00 v klášterním refektáři.

� Klub maminek
Klub maminek při novohradském klášteře se bude scházet i přes prázdniny a to jednou za 14 dní.
Zveme všechny maminky na tvořivá setkání do nově zrekonstruované klášterní třídy, jejíž vyba-
vení je pořízeno z projektu „Servitský rok“ podpořeného programem Leader+. V průběhu léta se
maminky sejdou tyto čtvrtky dopoledne: 13.7, 27.7, 10.8 a 24.8. Od září pak poběží pravidelný
týdenní program, o kterém budeme informovat.

� Konverzace anglického a německého jazyka
V průběhu prázdnin budou v klášterní třídě probíhat hodiny konverzace německého a anglické-
ho jazyka. Bližší informace u Pavly Chrtové na tel. 386 327 049 nebo 603 845 863.

Za panem
Jaroslavem Švestkou

Jsou lidé, kteří přestože nevlastní té-
měř žádné materiální statky, jsou nesmír-
ně bohatí a ze svého bohatství štědře
rozdávají. K nemnoha takovým lidem
patřil i pan Jaroslav Švestka. Jeho bohat-
stvím byly zkušenosti z velmi těžkého, ale
také neobyčejně krásného a naplněného
života. Jeho bohatstvím byl laskavý pří-
stup k lidem, ale i otevřený a nesmlouvavý
boj proti všemu, co považoval za špatné ne
pro sebe, ale především pro ostatní. Novo-
hradský zpravodaj byl panem Švestkou
obohacen o poutavá vyprávění z jeho
života a těžké práce v kanadských lesích,
ale také o břitké postřehy ke zdejšímu
dění, nezatížené místní slepotou a mířící
vždy přímo k jádru problému. Jeho bo-
hatstvím byla neobyčejná vnímavost, se
kterou dokázal vidět a zachycovat na fo-
tografiích zdánlivě všední věci, situace a
události a propůjčovat jim něco ze svého
vnitřního života. Jeho bohatstvím byla
pevná vůle a nezdolný optimismus, se
kterým se vždy znovu a znovu zvedal
z životních porážek. Nikdy se ale ne-
vzdal, i ten svůj poslední boj dovedl sta-
tečně do konce. Jeho bohatstvím bylo a
zůstává to, co měl na mysli evangelista
Matouš: „Neukládejte si poklady na
zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději
vykopávají a kradou. Ukládejte si pokla-
dy v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde
je zloději nevykopávají a nekradou.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé
srdce.“ Redakce NZ

Rozkvetlé
město 2006

Do konce července přijímá-
me přihlášky do letošního
ročníku soutěže o nejkrás-
nější květinovou výzdobu
oken, balkonů a zahrádek.

Letošní soutěž bude hodno-
tit komise složená z několi-
ka členů kulturní komise a
komise životního prostředí.

Tak hodně štěstí!

VESELÁ MUZIKA
Kulturní a informační

centrum
zve na koncert
novohradské

dechové kapely

VESELÁ
MUZIKA

V sobotu 8. července
od 16.00 hodin na hradní

nádvoří
v Nových Hradech

Kulturní léto
dokončení ze str. 9
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Poutníci
Skupina Poutníci je známá

svým osobitým přístupem ke
známým písním ve stylu blu-
egrassu a country a také svými
vlastními skladbami, které
přesáhly rámec těchto stylů a
některé z nich u nás, dá se říct,
již zlidověly.

Celý letošní rok soubor vystupuje s pořadem ,,Poutníci“. Jeho
dramaturgie je postavena na písničkách z poutnických alb, kterých
za dobu svého trvání vydali celkem jedenáct. Posluchači tedy uslyší
kapelní hity jako je Panenka, Telegrafní cesta či Hotel Hillary, ale i
nové písně z CD Pláč a smích jako jsou Altán nebo Stará pošta. Ka-
pela také připravuje úplné novinky na chystané CD, které bude
představovat na svých koncertech.

Základ současné kapely tvoří Jiří Mach (zpěv a mandolína), Zde-
něk Kalina a Jan Máca (zpěv a kytara), nováček souboru banjista a
dobrista Petr Mečiar z Prievidze na Slovensku a kapelník a kontra-
basista Jiří Karas Pola.

Kulturní a informační centrum zve
na vystoupení skupiny Poutníci

v sobotu 8. července od 19.00 hodin
na hradním nádvoří v Novách Hradech

Kulturní kalendář – červenec 2006
� 8.7. – Veselá muzika

od 16.00 koncert dechové hudby na hradním nádvoří

� 8.7. – Poutníci
od 19.00 koncert populární bluegrassové kapely na hradním nádvoří

� 13.-20.7. – Malířské sympozium
setkání vynikajících malířů, na závěr výstava obrazů

� 14.-16.7. – NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ 2006
letní mezinárodní festival worldmusic s  alikvotní scénou

Koncerty:
� Pátek  14.7.2006 Hrad

19:00 - 20:30 -  Zahajovací koncert
Dagmar Andrtová-Voňková , Miroslav Grosser, Avalona Yvonne Doritz,
Lyrové kvarteto, Igor Angelov a Polyfonion, Lothar Berger a Vox Intra Vocis
Vstupné: 100,-Kč

� Sobota 15.7.2006 Kinosál Český dům
18:00-19:00 - KONCERT - Hosoo&Transmongolia (Mongolsko)
Mongolská lidová muzika – hrdelní zpěv, sygyt, tradiční mongolské lidové hu-
dební nástroje
Vstupné: 80,-Kč

Hrad
20:00-24:00 – Slovanská slavnost na hradě – KONCERT
Vstupné: 130,-Kč

� Neděle 16.7.2006 Farní kostel - Nové Hrady
13:00-14:00
Koncert - Gregoriánský chorál - Igor Angelov a Polyfonion (Praha)
Vstupné: 80,-Kč

Hrad
17:00-20:00
Koncert  vzájemného lidského porozumění – Závěrečný koncert
Vstupné: 100,-Kč

� 23.7. – Fimfárum
od 17.00 představení Jihočeského divadla nejen pro děti

� 29.7. – Vojta „Kiďák“ Tomáško a Ríša Melichar
od 19.00 koncert známé folkové dvojice na hradním nádvoří

Okénko do knihovny
� Dan Brown: Šifra mistra Leonarda. Literární

předloha k filmu. Robert Langdon, uznávaný
harvardský profesor náboženské symbolologie,
pobývá služebně v Paříži. Když v jeho hotelo-
vém pokoji zazvoní telefon, ještě netuší, že na
něj čeká nemilá zpráva – správce uměleckých
sbírek v Louvru byl zavražděn, a to přímo v bu-
dově muzea. Co má s něčím takovým společné-
ho profesor historie? Důvod leží hned vedle
mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam
policie objevila.

� Marie Cordonnierová: Hra srdcí. Historický
milostný román. Mladičká Clarisanne netuší, že
se má stát novou metresou krále Slunce. Její po-
hádkové štěstí v kartách navíc upoutá i pozor-
nost muže, který je nejen krásný, ale také
nanejvýš vzrušující.

� Alena Ježková: 77 pražských legend. Tato kni-
ha je určena návštěvníkům Prahy, kteří rádi na-
slouchají tajuplným příběhům. Vztahuje se
většinou k dosud existujícím budovám a mís-
tům, k nimž vás bezpečně zavedou kreslené
mapy s přehledným vyznačením objektů či lo-
kalit, o kterých příběhy vyprávějí.

� Hana Zagorová - Michaela Zindelová: Život
zpěvačky. Životopis Hany Zagorové, s jejímž
hlasem se setkáváme už čtyři desítky let, připo-
míná šanson se silným příběhem, vypovídá o
síle a talentu, v němž se střídají sloky hořké i
sladké. Spolu s ní si zavzpomíná také řada zná-
mých i méně známých osobností – spolupra-
covníků, přátel i nejbližších...

� Ivan Lesný: Druhá zpráva o nemocech slav-
ných. Každý autor literatury faktu má jistě ra-
dost, když se na pultech objeví nová kniha
tohoto stále oblíbenějšího žánru, třebaže nemu-
sí být jím napsaná. Neobvyklý pohled na his-
torické osobnosti i historické souvislosti z pohle-
du lékaře položil základ pro budoucí soubor
historicko-lékařských miniatur o osudech moc-
ných dějin nejen našeho státu, ale celého světa.

J. Janošková, knihovnice

Vás všechny zve do své stylové, dobové restaurace na hlavním ná-
dvoří starého hradu v Nových Hradech .Přijďte na dobré občerstvení
a příjemné posezení. Můžete zde posedět v buquoyském sále, který
připomíná dávné doby. Kapacita restaurace: buquoyský sál 40 míst,
alchymistický bar 20 míst, venkovní posezení na nádvoří 60 míst.

Od 1. května  do  30. září 2006
otevřeno každý den

Otevírací doba:
Pondělí   10:00 – 17:00 Úterý      10:00 – 23:00
Středa     10:00 – 23:00 Čtvrtek   10:00 – 23:00
Pátek      10:00 – 23:00 Sobota    10:00 – 23:00
Neděle    10:00 – 20:00
Těšíme se na Vaší Návštěvu!!!!

Kontakt: Roman Koňa tel.: 386 361 102,
mobil: 720 102 614, 774 036 356

Restaurace hradní šenkovna

• Mladá rodina hledá byt 2+1 a více.
Koupě nebo dlouhodobý pronájem. Mobil: 775 775 568

• Hledáme k pronajmutí byt 2+0 a větší. Tel. 776 826 550, večer tel.
386 362 423

Upozorňujeme čtenáře, že od 14.8. do 13.9. bude knihovna z důvo-
du čerpání řádné dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - KVĚTEN 2006

• Walk the line
V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista,
který si říkal J. R. Cash, do tehdy ještě nezná-
mých Sun Studios v Memphisu. Tento
okamžik měl později nesmazatelný vliv na vý-
voj americké kultury. Za pomoci úderných
akordů a hlasu, který byl hluboký a temný
jako noc, přiváděl Cash s obrovskou intenzi-
tou na svět písně o zármutku a bolesti, které
byly odvážné, plné skutečného života a lišily
se od všeho, co mělo publikum do té doby
možnost slyšet. Ten den odstartovala úvodní
etapa dlouhé kariéry Johnnyho Cashe. Kromě
toho, že přišel s průkopnickým a originálním
zvukem, který se později měl stát inspirací pro
rockové, countryové, punkové, folkové i rapo-
vé hvězdy, vydal se také na cestu dramatické
osobní proměny. Během nejdramatičtější eta-
py svého života - v průběhu níž stál tváří v tvář
svým démonům, bojoval o lásku, která mu po-
mohla odrazit se ode dna, a naučil se balanco-
vat na tenké hranici mezi zkázou a spásou - se
změnil ze sebedestruktivní popové hvězdy
v kultovního “Muže v černém”.

• Spojenec
Newyorský detektiv Keith Miller je typický
drsný polda, jehož kariérnímu postupu brání
obvinění z nezákonného jednání, která se s
ním táhnou od posledního většího případu. Je
tu ale nová kauza s přepadenou bankou a de-
sítkami rukojmích. Miller se musí postavit
proti zřejmě nejrafinovanějšímu zločinci, jaké-
ho za svou kariéru potkal. Když se vyjednávání
mezi policií a chladnokrevným stratégem vy-
ostřuje, vstupuje do hry vlivná právnička. A si-
tuace se opět o něco víc komplikuje. Detektiv
Miller si čím dál víc začíná uvědomovat, že
pravidla této hry na kočku a myš nejsou tak
jednoznačná a že nelze přesně určit strany
dobra a zla. Na první pohled dokonalý zločin
může být vlastně ještě dokonalejší.

• Producenti
Dvojnásobní držitelé ceny Tony Nathan Lane
a Matthew Broderick se vrací do svých rolí
Maxe Bialystocka a Lea Blooma - intrikářské-
ho divadelního producenta a jeho zakřiknuté-
ho účetního, kteří společně vymyslí
bezchybný plán, jak zpronevěřit ve svůj pros-
pěch velké množství peněz: chtějí získat vyso-
ký rozpočet, vyprodukovat pomocí jeho
zlomku levný broadwayský propadák a poté
shrábnout celý rozdíl - protože žádný z inves-
torů nebude předpokládat, že se mu nějaké pe-
níze vrátí. Aby mohli tento záměr zrealizovat,
potřebují co nejpříšernější hru, kterou se jim
podaří najít v muzikálu Springtime for Hitler.
Jejich plány se však začnou hroutit v oka-
mžiku, kdy se hra překvapivě stane hitem celé-
ho města.

sobota 1.7. 20.00 hod.

• FIREWALL (105 min.)
Výbušniny, doutnáky, auta - na to zapomeň.
Sejf je dnes někde jinde. Binární kód. Virtuál-
ní peníze. Samé jedničky a nuly.
Kriminální drama USA s Harrisonem Fordem
v hlavní roli.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

středa 5.7. 20.00 hod.

• WALK THE LINE (135 min.)
Láska spaluje.
Životopisné drama o Johnu R. Cashovi, vy-
znamenané Oskarem i Zlatým Globem.
Přístupné od 15 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 8.7. 20.00 hod.

• MARIŇÁK (123 min.)
Vítejte v pouštní bouři. Válečné drama USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 12.7. 20.00 hod.

• KOUZELNÁ CHŮVA NANNY MC
PHEE (97 min.)

Dejte si na ni bacha! Rodinná komedie
Přístupné, český dabing.
Vstupné 55 Kč

sobota 15.7. 20.00 hod.

• ŠIFRA MISTRA LEONARDA
(107 min.)

Hledejte pravdu.
Mysteriózní drama USA podle knižního bes-
tselleru.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 19.7. 17.00 hod.

• KARCOOLKA (80 min.)
Skutečný příběh Červené Karkulky.
Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing.
Vstupné 40 Kč

středa 19.7. 20.00 hod.

• SPOJENEC (129 min.)
Dokonalý zločin neexistuje.
Kriminální drama. Hrají: Denzel Washington,
Clive Owen, Jodie Foster.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 22.7. 20.00 hod.

• PRODUCENTI (134 min.)
Šílená příručka pro začínající producenty!
Muzikálová komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55Kč

středa 26.7. 20.00 hod.

• MISSION: IMPOSSIBLE III.
(126 min.)

Mise začíná 04:05:06
Akční thriller s Tomem Cruisem v hlavní roli.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55Kč

sobota 29.7. 20.00 hod.

• LEMRA LÍNÁ (97 min.)
Někomu stačí naznačit. Někoho musíte postr-
čit. Romantická komedie USA.
Hrají: Sarah Jessica Parker a Matthew McCo-
naughey.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky
Vstupné 55Kč

-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411
e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE
KINO PŘIPRAVUJE

� Srpen
Libertin, Tristan a Isolda, Doba ledová II, Zeptej se prachu

� Září
Piráti z Karibiku II, Za plotem, Sieland Hill

� Říjen
Titeland – Země přílivu, Tři pohřby M. Estrady

NOVINY
na internetu

www.
novehrady.cz
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Mezinárodní folkový festival se zaměřením na worldmusic,
alikvotní a lidovou muziku

Dagmar Andrtová Voňková Tomáš Kočko a Orchestr
Hosoo a Transmongolia Miro Žiarislav Švický a Bytosti
Lyrové kvarteto Praha Avalona Yvonne Doritz
Miroslav Grosser Lothar Berger
Igor Angelov a Polyfonion Tashi Deley
Jamison Young Hradčanský orchestr
Festival je podpořen z prostředků Jihočeského kraje.

Informace, program:

www.novehrady.cz           www.alikvotnifestival.cz

Město Nové Hrady pořádá

ŘEZBÁŘSKÉ  SYMPOZIUM
Termín konání: 22.7. - 6.8.2006

Řezbářská témata tohoto ročníku byla určena na základě míst, kde budou díla posléze vystavena.

� zámecký park- sezení s výhledem na scenérii zámeckého rybníka

� zámecký areál- alegorie stromu, přírodní síly

� zámecký park- voda, vodotrysk, studánka

� zámecký park- brána, pilíře vstup na ostrov

� zámecký park- náhrada historické kamenné vázy

� pozemek u objektu Jihočeské lesy, a.s.- volná tvorba na téma les

� pečovatelský dům- volná tvorba (vhodné posezení pro starší lidi)

� klášterní zahrada- křesťanský symbol

� základní škola- téma děti, hry

Sympozium je podpořeno z programu LEADER +

Novohradské Znění
14.7. - 16.7.2006

Místa konání: Státní hrad, Zámek v Nových Hradech,
kostel sv. Petra a Pavla, kinosál Český dům
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Uhelné sklady Suchdol nad Lužnicí
(u železničního nádraží)

KONTAKT:
Tomáš Staněk
Palackého 252

378 06 Suchdol nad Lužnicí
e-mail:

tomuhlobaron@seznam.cz

Tel.: 723 738 553
384 782 209

nabízíme:
hnědé uhlí mostecké,

bílinské a brikety

uhlí je neustále
uskladněno pod plachtami

složení dopravníkem
až do vaší uhelny

příznivé ceny
po celý rok
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Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY


